




 Το Φλεβάρη κι αν φλεβίσει, 
καλοκαίρι θα μυρίσει· 
μα αν δώσει και κακιώσει, 
μες στο χιόνι θα μας χώσει. 
  
  
  
Τρεις μήνες είν’ η άνοιξη και τρεις το καλοκαίρι, 
τρεις είναι το χινόπωρο και τρεις βαρύς χειμώνας. 
  
  
  
Μάρτης είναι και χάδια κάνει, 
πότε κλαίει, πότε γελάει. 
  
  
  
Ο Μάης ρίχνει τη δροσιά 
κι ο Απρίλης το λουλούδι. 
  
  
  
Από το θέρο ώς τις ελιές 
δεν απολείπουν οι δουλειές. 
  
  
  
Αύγουστε, καλέ μου μήνα, 
να ’σουν δυο φορές το χρόνο! 
  
  
  
Μη σε γελάσει ο βάτραχος ή το χελιδονάκι, 
αν δε λαλήσει ο τζίτζικας, δεν είν’ καλοκαιράκι. 
 







 Νάτη, η άνοιξη προβάλλει 
με χαρές κι αγάπες πάλι. 
 
Γεια σου, λέλεκα λεβέντη, 
π' έστησες στη στέγη γλέντι. 

  
Γάμοι, κρόταλα κι αντάρα 
με την Άνοιξη κουμπάρα. 
 

 Σήμερα το χελιδόνι 
τη φωλίτσα τους τελειώνι 
κι αύριο με τη χελιδόνα 
θα φορέσουν αρραβώνα. 
 

 Παίζουνε βιολιά τ' αηδόνια 
και κοτσύφια τα τρομπόνια. 
Οι γαλιάντρες στα κλαρίνα, 
στα κρουστά η βατραχίνα. 
Κούκου! Ο κούκος το λαλεί! 
μύριους γάμους ευλογεί 
 



 http://www.youtube.com/watch?v=l-

dYNttdgl0 
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 Καρπίζουν μέσα μου παλιά καλοκαίρια 
 ανάβουνε βλέμματα αλλότινα 
 θροίζουν αγγίγματα 
  

Τίποτα, τίποτα δεν χάθηκε στ΄ αλήθεια 
 όλα είναι εδώ, όλα είναι εδώ 
  

Μια σπίθα μόνο ανάβει πυρκαγιές 
 στις θημωνιές της μνήμης  

 πυρκαγιές στις θημωνιές της μνήμης 
  

κι αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί 
 η μνήμη τρέφει το παρόν 
 το παρελθόν μας δικαιώνοντας 

  
γιατί ότι υπήρξε μια φορά 

 δεν γίνεται να πάψει να εχει υπάρξει  
 



 http://www.youtube.com/watch?v=KY1

p-FmjT1M  
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 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

 Έρχεται Φθινόπωρο! 

 φώναξε τ’ αγέρι 

 χελιδόνια φύγετε 

 στου νοτιά τα μέρη. 

 Έρχεται Φθινόπωρο! 

 λέει το συννεφάκι 

 πρωτοβρόχια φτάνουνε 

 ξέψυχο δεντράκι. 

 Έρχεται Φθινόπωρο! 

 είπε το σχολείο 

 τα λουλούδια κλείστηκαν 

 μέσα στο βιβλίο. 

 



 http://www.youtube.com/watch?v=mG

qF4ZgjLnc  
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 Οι στίχοι έχουν ως εξής: 

 Α,α,α αρχίζει η παγωνιά!  

 Πάει ο ήλιος έχει φύγει 

 και το κρύο μας τυλίγει 

 Α,α,α αρχίζει η παγωνιά! 

  
 

 Ε,ε,ε χειμώνα παγερέ! 

 Ξύλα ανάβουν μες στα τζάκια 

 και ζεσταίνουν τα σπιτάκια 

 Ε,ε,ε χειμώνα παγερέ! 

  
 

 Ι,ι,ι βοριάδες τσουχτεροί! 

 Πόρτες παράθυρα κλείστε, 

 τους ανέμους έξω αφήστε 

 Ι,ι,ι βοριάδες τσουχτεροί 

  
 

 Ο,ο,ο, ζεστά που θα ντυθώ! 

 έξω στην αυλή θα τρέξω  

 και χιονόμπαλες θα παίξω 

 Ο,ο,ο ζεστά που θα ντυθώ! 

  
 

 Ου,ου,ου το κρύο πάει παντού. 

 Τα χεράκια ξυλιασμένα 

 και τα πόδια παγωμένα 

 Ου,ου,ου, το κρύο πάει παντού 

 



 http://www.youtube.com/results?search

_query=antonio+vivaldi+winter 
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